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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

W Nowym Roku życzymy uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności i 
realizacji osobistych zamierzeń. 
Przed świętami odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj, którego wizyta sprawiła wiele radości nie tylko 
najmłodszym uczniom. 
Serdecznie dziękujemy uczniom i wychowawczyniom klas 6a i 6b za wspaniałe Jasełka, a rodzicom 
składamy wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu wyjątkowo uroczej scenografii.  
Kiermasz ciast, dekoracji świątecznych i loteria przyniosły szkole dochód w wysokości £1265.49p.  
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 
 
Egzaminy GCSE  
Dziękujemy uczniom klas IV gimnazjalnych za punktualne zgłoszenia do egzaminu GCSE Polish. 
Egzaminy próbne będą przeprowadzone w szkole w soboty 02.02.13 (Speaking) oraz 09.02.13 (Writing, 
Listening, Reading).  Obecność obowiązkowa. Egzamin Speaking jest zaplanowany na sobotę 04.05.13.   
 
Zapisy i opłaty na egzaminy AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu AS oraz A2 Polish w lecie 2013r otrzymają w styczniu formularz, 
który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 09.02.13. Prosimy rodziców o dopilnowanie zwrotu 
formularza na czas ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzaminy po wyznaczonym terminie. 
Koszt egzaminu AS/A2 wynosi £39. 
 
Wprowadzenie do systemu Home Contact  
Przypominamy rodzicom, że w systemie Home Contact ( www.homecontact.co.uk) można uaktualniać 
swoje dane i dokonywać opłat za szkołę. Każda rodzina jest zarejestrowana w systemie. Do logowania 
potrzebny jest email głównego opiekuna (nieznane hasło może być przypomniane przez system). 
Na naszej stronie internetowej znajdują instrukcje dotyczące używania tego systemu. Zachęcamy do 
zapoznania się z nimi. W razie trudności lub pytań prosimy o kontakt na info@szkola.org  
 
Kalendarze klasowe 
Zamówione i opłacone kalendarze klasowe są do odebrania w sekretariacie szkolnym. 
 
02.02.13 Konkurs “Mistrza ortografii” klasy 4,5 i 6; dla klas 3 konkurs czytania  
Uczniowie klas 4,5 i 6 wezmą udział w w konkursie na “Mistrza ortografii”.  
Po eliminacjach klasowych odbędzie się finał 2 lutego 2013. Zwycięzcy otrzymają nagrody.  
Dla uczniów klas trzecich będzie konkurs czytania. 
Serdecznie zapraszamy rodziców. 
  
Zabawa walentynkowa dla dorosłych 02.02.13 – Sala Windsor Hall przy polskim kościele 
Chętnych gorąco zapraszamy. Bilety w sprzedaży już od 26.01.13 w sali Orchard Hall. Ciepły posiłek w 
cenie biletu. Gra zespół wokalno-instrumentalny oraz muzyka disco od 19:00 do 24:00.  
 
Koncert i wspomnienia Iwo Załuskiego – 09.02.13 klasy III gimnazjalne 
Uczniowie klas III gimnazjalnych będą mieli możliwość posłuchania wspomnień i koncertu fortepianowego 
Iwo Załuskiego. 
 
Ferie zimowe 
Informujemy, że ferie zimowe są 16.02.13 i 23.02.13. W te soboty nie ma zajęć lekcyjnych. 
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Konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły 09.03.13 klasy I, II, i III gimnazjalne 
Uczniowie klas od I do III gimnazjalnych będą przerabiać w programie nauczania wiadomości o patronie 
naszej szkoły Tadeuszu Kościuszce.  
9 marca 2013r odbędzie się szkolny konkurs, do którego wytypowani będą uczniowie z wyżej 
wymienionych  klas. Dla zwycięzców czekają nagrody. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z tych klas 
na wielki finał. 
 
Konkurs “Być Polakiem” 
Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w czwartej edycji światowego konkursu “Być Polakiem” 
organizowanego przez Wspólnotę Polską, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Ośrodek Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundację „Świat na Tak”, która ma na celu propagowanie polskości 
pomiędzy młodymi Polakami. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej 
www.fundacjanatak lub uzyskać informacje od wychowawcy klasy. 
 
Konkurs poetycki 
Zapraszamy uczniów w wieku 16-25 lat do wzięcia udziału w konkursie poetyckim. Informacje o tym 
konkursie otrzymała młodzież w ubiegłą sobotę. Informacje na stronie internetowej: 
www.mlodapolonia7.com  
 
Logopeda  
W szkole została zatrudniona P. Ewelina Bargieł – logopeda. Do rodziców tych uczniów, którzy mają wady 
wymowy zostaną wysłane listy informacyjne.  
 
Opłaty za szkołę  
Przypominamy, że dziś tj. 26.01.13 upłynął ostatni termin na drugą opłatę za szkołę. Zgodnie z 
regulaminem szkolnym za nieuiszczoną opłatę pobierana będzie kara w wysokości £20.  

Dyplomy 
Dyplomy z egzaminów GCSE, AS i A2 Polish (lato 2012r) są do odebrania w administracji. 

Dyżury 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu 
roku szkolnego. Bardzo prosimy rodziców o zapisanie sie na drugi dyżur. Sumienne wypełnianie dyżurów 
zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom. Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV 
gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego (w pierwszej i drugiej 
połowie roku szkolnego). Stanowisko do zapisów na dyżury mieści się w holu głównym szkoły. 
  
Kalendarz 

26.01.13 Ostatni termin opłat za szkołę 

02.02.13 Konkurs na Mistrza Ortografii 

02.02.13  Zabawa Walentynkowa dla dorosłych – Windsor Hall 

09.02.13 Koncert fortepianowy i wspomnienia – Iwo Załuski 

16.02.13 i 23.02.13 Ferie zimowe – Wolne soboty 

09.03.13 Konkurs wiedzy o patronie szkoły 

16.03.13 Rekolekcje Wielkopostne 

23.03.13 Kiermasz ciast i Msza Święta o godzinie 12:00 

30.03.13, 06.04.13 i 13.04.13 Przerwa wielkanocna 

20.04.13 Rozpoczęcie nowego trymestru 

 

Renata Chudzik, Dyrektor Szkoły 

Rafał Banasiuk, Prezes Koła Rodzicielskiego 
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